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BJÖRKSTAKATTEN
BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING
Björkstakatten (BJK) grundades 1985 i Umeå och är 
en av ca 50 klubbar runt om i landet som är anslutna 
till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK). 
SVERAK är i sin tur anslutet till det internationella 
förbundet Féderation Internationale Féline (FIFe).

BJKs målsättning är bland annat att höja kattens 
status, informera allmänheten om god katthållning, 
ha god kontakt med kattklubbar inom och utanför 
Sverige samt förhindra och motarbeta djurplågeri. 
Genom utställningar och klubbverksamhet vill vi 
vidga intresset för och förståelsen för katten som 
husdjur.

BJÖRKSTAKATTENS KATTFOND
År 2000 grundades Björkstakattens kattfond. Bidrag 
ur fonden lämnas i första hand till stöd för de kat-
ter som är hemlösa, upphittade och/eller behöver 
veterinärvård. Fonden finansieras genom gåvor av 
enskilda personer, särskilda lotterier samt genom 
att fem procent av vinsten vid varje internationell 
kattutställning, som arrangeras av klubben, avsätts 
till kattfonden.

Djurskyddet tilldelades 10 000 kr som ekonomiskt 
stöd under 2017. Djurskyddet har även fått låna 
klubblokalen utan kostnad samt överta överblivet 
kattfoder efter utställningen.

SAMARBETSAVTAL
Björkstakatten har under året haft ett samarbets-
avtal med SuperCat Sweden. De har exponerats på 
klubbens hemsida och i utställningskatalog i utbyte 
mot showpriser och medlemsrabatt.

Ett tillfälligt samarbetsavtal skrevs med Väster-
bottensKuriren i samband med den internationella 
utställningen.

KLUBBLOKAL
Björkstakatten har en klubblokal på Västra Idrotts-
allén 4C. Lokalen ligger i Hagaborgs äldrecentrums 
källare, i andra flygelbyggnaden. Lokalen är tillgäng-
lig för rullstolsburna via äldreboendets huvudentré.

Flera torsdagar i månaden välkomnas alla kattvän-
ner till olika arrangemang mellan kl 19 och 21. Vi har 
dock ej öppet helgdagar, under julhelgen eller under 
högsommaren.

Björkstakatten hyr även en förrådslokal för bland 
annat klubbens utställningsburar i anslutning till 
klubblokalen.
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FUNKTIONÄRER
STYRELSE 2017
Styrelsen har under året haft elva möten och  
sammansättning enligt nedan.

Ordförande Maria Laestander

Vice ordförande Anders Fjällström

Sekreterare Kristin Stenmark 

Kassör Arne Lahti

Ledamot Gerd Andersson

Ledamot Ann-Christine Burman

Ledamot Sven-Arne Jansson

Ledamot Alexandra Krainer

Ledamot Eva Lindvall

Suppleant Erika Blomqvist

Suppleant Susanne Vikström

VALBEREDNING
Dan Burman (sammankallande), Pernilla Helmersson 
samt Jenny Åhs.

REVISOR
Johnny Sandström.

AKTIVITETSGRUPP
Björkstakattens aktivitetsgrupp har under året 
bestått av Kristin Stenmark, Ann-Christine Burman, 
Sara Björk, Ewa Lahti och Alexandra Krainer.

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Avelssekreterare Anna Franklin

Medlemsansvarig Eva Lindvall

Utställningssekreterare Birgitta Forsberg

Webmaster Anders Fjällström

KOMMUNIKATION VIA INTERNET
Björkstakattens webbplats har adressen 
www.bjorkstakatten.se . Den har i medeltal 31  
besökare per dag, med en topp på 575 besökare 
under utställningshelgens lördag.

Maria Laestander sammanställer klubbens digitala 
medlemsbrev, som har skickats ut nio gånger under 
året. 

Klubben har en sida på facebook.com/bjorkstakat-
ten med 561 följare (500 förra året). Dessutom finns 
klubben på Twitter, twitter.com/bjorkstakatten och 
på Google+. 

2015 startade en medlem en sluten inofficiell face-
book-grupp för medlemmar i Björkstakatten. Grup-
pen Björkstakatter, har i dagsläget 127 medlemmar 
(112) och är en uppskattad mötesplats.
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MEDLEMMAR
FÖRMÅNER
Klubbens medlemmar får vara med gratis eller till 
rabatterat pris på föreläsningar och kurser som 
klubben ordnar. De har möjlighet att lägga ut foton 
på sin katt samt annonsera om kattungar, avelsha-
nar etc på webbsidan. Om BJK får medlemmarnas 
e-postadress får de klubbens digitala nyhetsbrev.

Medlemmar erhöll under 2017 rabatt vid köp hos 
webbutiken SuperCat Sweden: supercat.se om de 
uppger en kod.

Fotograf David Nordlund erbjuder klubbens med-
lemmar 10 % rabatt på fotograferingar från januari 
2018.

AVGIFTER 2017
Medlemsavgifter har under året varit:

Huvudmedlemskap 350 kr

Familjemedlemskap 110 kr

Juniormedlemskap 250 kr

Stödmedlemskap 150 kr

Huvud-, junior- eller familjemedlem i Björkstakatten 
är via klubben ansluten till Sveriges Kattklubbars 
Riksförbund – SVERAK. Det 
medför möjlighet att ställa ut 
katt på alla FIFe-utställningar, 
samt registrera raskattungar i 
SVERAKs stambok.

Huvud- eller juniormedlem får 
sex nr/år av SVERAKs förbunds-
tidning Våra Katter.

MEDLEMSANTAL
BJK hade vid årets slut medlemmar enligt nedan.

 2016 2017

Huvudmedlem 174 178

Familjemedlem 21 21

Stödmedlem 5 2

Hedersmedlem* 3 4

Totalt 203 205

* Hedersmedlemmar är Erik och Iva Edlund, veteri-
när Lars Göransson samt Lennart Degerliden.

MEDLEMSVÅRD
Björkstakatten har lyckats vända den nedåtgående 
medlemstrenden. Klubben har aktivt arbetat för 
ökad synlighet bland allmänheten genom bl a annon-
sering och kattcaféer. 

Medlemsvård och medlemsvärvning har fortsatt 
hög prioritet i föreningen. Under hösten utlystes ett 
nytt lotteri bland de katter i klubben som fyllde år 
innevarande månad.
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AVELS- & UTSTÄLLNINGVERKSAMHET
KATTUPPFÖDNING
Nya stamnamn 

SE*Equality - Emelie Dahlgren 
SE*Kvitterdalens - Camilla & Åsa Liljendahl  
SE*Lovling Nest - Katja & Tomas Löfling 
SE*Penny ś - Madelene Nystedt 
SE*Sallysparklings - Louise Johansson 
SE*Vigdis - Hedvig Stenberg  
SE*Zannani ś  - Sandra Fredriksson 
 
SVERAK-diplomeringar 
SE*Ruts - Alexandra Krainer  
SE*Secred Stars - Linn Lindberg Rosell    
SE*Tilly Trotters - Carina Ohlsson   

Registrerade kattungar
38 (44)* av klubbens uppfödare har haft en eller 
flera kullar under 2017. Under året har 69 (87) kullar 
med sammanlagt 254 kattungar registrerats.
ras  kullar ungar
Abessinier 1 4 (0)
Bengal 3  10 (32)
Brittiskt kh 1  6 (14)
Burma 1  2  (11)
Cornish rex 1 1 (19)
Devon Rex 1  6  (3)
Helig Birma 11  35  (26)
Maine Coon 3  13  (18)
Neva Masquerade 2 4 (3)
Norsk Skogkatt 6  32 (54)
Ocicat 3 7 (7)
Orientalisk kh 1 1  (0)
Perser/Exotic 4  11  (10)
Ragdoll 15  65  (77)
Sibirisk Katt 10  37  (45)
Sphynx 6 20  (13)

* Förra årets siffror står inom parentes.

BÄST I NORR
Tävlingen drivs i samarbete mellan 
Norrlandsklubbarna; Björkstakatten, Hälsinge-
katten, Medelpads kattklubb, Norrskenskatten, 
Solkatten, Storsjökatten, Sundsvalls kattklubb och 
Örnsköldskatten. Tävlingen är öppen för klubbarnas 
medlemmar. 

En ledningsgrupp med representanter från klubbar-
na räknar fram årets vinnare från SVERAKs resultat-
listor.

Ägaren till katt som erhåller titeln Bäst i Norr (vinna-
re totalt), får ett presentkort på en fri utställnings-
avgift i vardera av deltagande klubbars utställningar 
under året. 2003 inrättades dessutom ett vandrings-
pris. Övriga vinnare i respektive kategorier erhåller 
även de priser.

Totalvinnare för Bäst I Norr 2017 är SC S*Milda ma 
Tildes Barba Blixt (NFO), äg Birgitta Forsberg, BJK. 
Prisutdelning kommer att hållas vid Björkstakattens 
utställning 21-22 april 2018.

Anders Fjällström är ansvarig för webbplatsen –  
www.bastinorr.se
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ÖPPET HUS
Den 2 februari hade klubben öppet för att särskilt 
välkomna nya medlemmar och andra som är nyfikna 
på vår verksamhet. Flera katter fanns på plats. Ca 20 
personer kom, varav några blivande medlemmar.

KATTMASSAGE
Den 8 och 22 februari arrangerades en kurs om att 
massera sin egen katt för hemmabruk. Kursledare 
leg sjukgymnast Sophia Fagerholdt varvade teori 
och praktik. 8 deltagare och några katter deltog i 
kursen.

NÄRINGSLÄRA
Ungefär 20 personer kom till klubblokalen den 16 fe-
bruari för att lära sig mer om kattens näringsbehov 
och diskutera olika foder.

ÅRSMÖTE
Söndag 26 februari kl 14 hölls årsmöte. 25 medlem-
mar var på plats. Bokslutet godkändes och styrelsen 

beviljades ansvarsfrihet. En ny suppleant välkomna-
des till styrelsen. Mötet avslutades med kaffe, te och 
smörgåstårta.

Lennart Degerliden valdes enhälligt av årsmötet till 
hedersmedlem i Björkstakatten. Han har engagerat 
sig helhjärtat i föreningen under många år.

MOTIONSMÖTE
Den 9 mars träffades fyra medlemmar för genom-
gång av årets handlingar och motioner inför  
SVERAKs årsmöte.

NYA UTSTÄLLARE
Den 16 mars ordnades en kväll om vad man ska tän-
ka på som nybörjare på kattutställning. Utställnings-
mentorerna Pia Kaartinen och Anna Franklin deltog.

GRANNGÅRDEN
Klubben inbjöds till, och deltog på, Granngårdens 
Smådjursdag den 25 mars. Två katter och informa-
tionsmaterial fanns på plats.

PÄLSVÅRD
Ca 20 deltagare kom den 30 mars för att lyssna på 
pälsvårdstips för katter i allmänhet och fyra utvalda 
raser i synnerhet.

SVERAKS ÅRSMÖTE
Björkstakatten representerades av Eva Lindvall och 
Sven-Arne Jansson på SVERAKs årsmöte den 18-19 
mars i Borlänge.

HJÄRT- OCH NJURSCANNING
Klubben lånade ut sin lokal åt veterinär Lennart 
Nilsfors som ultraljudsundersöker hjärtan och njurar 
på katter, när de ska användas i avel eller om de har 

ÖVRIGA AKTIVITETER

Sibiren Marussia får massage. 
Foto Gunilla Falk.
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misstänkta hälsoproblem. Detta år besökte Nilsfors 
klubben den 17 januari, 14 mars, 25 april, 28 juni, 19 
oktober samt 20 december. BJK:s medlemmar erhöll 
100 kr rabatt på scanningspriset. 

UTSTÄLLNINGSHELG 22-23 APRIL
Årets internationella kattutställningar, som var 
nummer 40 och 41 i ordningen, ägde rum på T3-Cen-
ter. Utställningskommissarie var Maria Laestander. 
Dan Burman, Arne Lahti, Eva Lindvall och Sven-Arne 
Jansson utgjorde tillsammans med henne lednings-
grupp för arrangemanget.

Inbjudna domare var Donatella Mastrangelo IT, 
Fabio Brambilla IT, Mira Fonsén FI, Veikko Saarela 
FI, Michael Edström SE, Hannah Jensen SE, Zvezdan 
Memedov SE, Mats Askett SE, Magdalena Kudra PL 
och Juan José Martinez Viscaino ES.

På lördag bedömdes 331 katter (373 anmälda) och på 
söndag bedömdes 319 katter (359 anmälda).

BYGG FÖR KATTEN
Ca 15 intresserade kom den 11 maj för att se bildspel, 
diskutera och dela med sig av byggtips. Bra sätt att 
ge även innekatter stimulans och frisk luft är genom 
innätning av balkongen eller via en rymningssäker 
rastgård. En givande kväll med bra respons från 
medlemmar, andra nyfikna, Umeå Tidning och lokal-
radion.

UTVÄRDERINGSMÖTE
Några medlemmar träffades den 18 maj för att 
utvärdera årets internationella kattutställning. Flera 
konkreta förslag på förbättringar framkom.

ÅRETS KATTCAFÉER
Björkstakattens kattcafé den 28 maj drabbades av 
duggregn och kyla. Men såväl katter som besökare 
behöll sitt goda humör och invigningstestade de nya 
agilityhinderna. Ett par klubbmedlemmar bidrog 
med mumsigt hembakt fikabröd till en trivsam ute-
dag med och om katter.

På kattcaféet den 2 september var det soligt. Som 
vanligt kom många fika- och pratsugna besökare på 
besök. Även besökare från Haga äldreboende dök 
upp. Dessutom kom det fler ”drop-in-katter” förbi 

Exempel på innätad balkong. Foto Sara Björk.

Dags för prisutdelning vid det välbesökta kattcaféet i september.
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än tidigare. Totalt fick vi se 13 katter av olika slag. 
Nästan alla katterna klarade av agilitybanan med 
mer eller mindre lirkande. Tre likvärdiga vinnare 
utsågs som fick var sin presentpåse:

• Norska skogkatten Breeze, äg Sandra. 
• Sibiriska katten Elliot, äg Mattias. 
• Ragdollen Teo, äg Stina.

VÅRFEST
Den 10 juni samlades 28 vuxna och 2 barn till traditio-
nell vårfest. Det blev grillbuffé, potatisgratäng och 
grekisk potatissallad med kladdkaka till efterrätt.

MÅNADENS FÖDELSEDAGSKATT
Från och med september inleddes det nya medlems-
lotteriet Månadens födelsedagskatt. Vinnarna, som 
tilldelades presentpåsar, blev:
• S*Kattmillas Honeymoon Nectar (Honey),  
 5 år 11 september. Äg Camilla Eriksson. 
• Silverspirits Snowflake (Flinga),  
 15 år 29 oktober. Äg Åsa Burström.
• GIC S*Lubov Sibiri Nastasia Tolstova,  
 4 år 17 november. Äg Susanne Vikström. 
• Peking cat Kraka,  
 1 år den 21 december. Ägare Katja Lövling.

UPPFÖDARTRÄFFAR
Den 14 september samlades ett tiotal medlemmar 
för att diskutera behovet av återkommande tema-
kvällar eller studiecirkel för uppfödare. Det besluta-
des att ordna uppfödarkvällar på måndagar ca en 
gång per månad under vintern.

Träff 1 den 9 oktober - Avelsarbete, selektion, val av 
avelsdjur. Ca 20 personer kom, mest erfarna uppfö-
dare. Diskussion om allt från tips för nybörjare, hur 
man håller en fertil hankatt till vikten av att hålla 
nere antalet katter i hemmet.

Träff 2 den 13 november - Lagar och regler. Det var 
fullt i klubblokalen med 27 åhörare, flera nya, när 
djurskyddshandäggare Laila Nordlund var på besök. 
Laila poängterar att kontrollbesök hos kattuppfö-
dare oftast är väldigt trevliga med välskötta och 
välmående katter.

De som ska söka tillstånd enligt § 16 i Djurskyddsla-
gen är katthem, kattpensionat, privatpersoner med 
många katter samt uppfödare som har tre eller fler 
kullar per år. Vi fick goda och konkreta råd om hur 
ansökan ska göras. När ansökan är komplett bokas 
en tid för hemkontroll. Tillståndet gäller vanligtvis 
tills vidare.

Sibiren Nastasia blev månadens födelsedags-
katt i november. Foto Susanne Vikström.
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KATTSNACK
En del torsdagar är klubblokalen öppen för fika och  
fritt kattprat. Vi berättar om våra älskade katter och 
deras upptåg, tipsar om foder, kattsand eller nya 
leksaker, delar sorger och glädjeämnen.

Inte sällan dyker det upp en och annan klubbkatt 
dessa kvällar. Det är ett utmärkt tillfälle att träna 
katten i bilåkning, miljöombyte och vänja den vid att 
bli hanterad av främmande människor.

Årets kattsnackkvällar ägde rum den 19 januari, 2 
mars, 4 maj och 31 augusti.

INRED FÖR KATTEN
Den 28 september kom ca 15 medlemmar för att se 
bildspel och diskutera olika sätt att med enkla medel 
anpassa hemmet till kattens behov av trygga vilo-
platser, klös- och klättermöjligheter samt lek- och 
spaningshyllor.

KÖPA OCH SÄLJA KATT
Elisabeth Kristoffersson och Mona-Lisa Fransberg 
från Umeå kommuns konsumentrådgivning infor-
merade den 12 oktober om konsumetköplagen som 
gäller i Sverige (och EU).

I sitt jobb märker de av ett ökande intresse för kat-
ter och raskatter. Konsumentköplagen gäller när en 
näringsidgare säljer till en konsument. Raskattuppfö-
daren/näringsidgaren ansvarar för att katten/varan 
uppfyller utlovad kvalitet och egenskaper. Viktigt att 
upplysa om egenskaper eller avvikelser hos katten 
som köparen ska ha kännedom om innan köpet.

Köparen har tre års reklamationstid. Under de första 
sex månaderna har köparen ett förstärkt skydd, fel 
som upptäcks inom den tiden anses ha funnits vid 
köpet. Om köparen påtalar ett fel på katten så ska 
säljaren i första hand avhjälpa felet eller ersätta kat-
ten med en ny. Om detta inte är möjligt kan köparen 
få prisavdrag eller häva köpet. 

Förutom konsumentköplagen finns även köplagen, 
som gäller mellan två näringsdigare/uppfödare. Den 
ger möjlighet till egna köpeavtal med speciella över-
enskommelser.

TEMA: KATTMAGEN
En solig söndag i oktober bjöd klubben in till en 
fullspäckad och matnyttig föreläsningsdag på Umeå 
Folkets Hus. Det kom ca 40 åhörare, många nya an-
sikten från bl a Skellefteå och Djurskyddet.

Under förmiddagen delade foderkonsulent Sarah Si-
verman med sig av sin kunskap om BARF – Biologiskt 

Cecilia Alsmark föreläser
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Anpassad Rå Föda. Råfoder har en hög smältbarhet, 
höjer immunförsvaret, förbättrar munhälsan (om 
man inte finmaler), skyddar urinvägarna (tack vare 
vattenhalten), förhindrar övervikt och ökar kattens 
mentala hälsa (var kreativ med hur maten serveras). 
Men att blanda egen BARF till katten kräver omfat-
tande kunskap och omsorg.

Efter lunch på stan samlades alla igen för nästa 
ämne. Cecilia Alsmark, forskare på SVA och Uppsala 
universitet föreläste om tre tarmparasiter som kan 
orsaka svårbehandlad diarré hos katt – Tritrichomo-
nas, Giardia och Cryptosporidium. Symtom, smitt-
vägar, hur testningen går till och hur parasiterna be-
handlas avhandlades. Separera - Medicinera - Sanera 
(SMS) är det som gäller!

De skickliga och kunniga föreläsarna fick lokal-
producerade tackgåvor. Sponsorgåvor från Agria 
Djurförsäkring samt SVA lottades ut bland de nöjda 
åhörarna.

HÖSTMÖTE
Björkstakatten har ett årligen återkommande höst- 
möte för att formulera och föreslå ändringar i BJKs, 
SVERAKs och FIFes stadgar och regler. Den 26 okto-
ber ägde årets höstmöte rum.

ATT FÖRLORA SIN KATT
Den 16 november samlades tio personer på en sorg-
lig men givande kväll. Vid tända ljus höll vi praktiska 
och filosofiska resonemang kring hur vi hanterar 
våra katters bortgång.

KATTENS DAG
Lördag den 2 december firades Kattens Dag i en 
ledig butikslokal på Strömpilsplatsen. 21 katter med 
sina ägare var på plats; abessinier, bengal,  brittiskt 
korthår, huskatt, norsk skogkatt och sibirisk katt.

Vid två tillfällen under dagen hölls korta raspresen-
tationer. Åsa, medarbetare på Arken Zoo, agerade 
domare för dagens tävling. 

Vinnare blev:

Pia berättar om sibirisk katt på Kattens Dag.

Mr Strömpilen       
Olle, abessinier, äg Gunny Blomgren.

Ms Strömpilen       
Nikki, sibirisk katt, äg Pia Troberg.

Vackraste ögon     
Mini, brittiskt korthår, äg Gerd Andersson.

Snyggaste färg      
Breeze, norsk skogkatt, äg Sandra Holmberg.

Publikens favorit blev Tequila, en bengalhona ägd av 
Åsa Burström. Skogkatterna Titus och Viola delade 
andraplatsen, ägare Birgitta Forsberg. En pojke vid 
namn Alfred hade röstat på Tequila och hade turen 
att vinna ett eget pris.

Vi tackar Strömpilen för att vi fick tillgång till lokalen 
samt Royal Canin och Arken Zoo för sponsring.
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Styrelsen vill tacka för förtroendet under det gångna året.

Vi ser fram emot ett spännande 2018 med  
nya och gamla medlemmar!

JULTEMAKVÄLL
Trots snöstorm var det många som infann sig den 7 
december för att äta pepparkakor och dricka glögg. 
Vi diskuterade vad som är julmysigt för katten och 
mindre bra; giftiga växter, prydnader och olämplig 
mat.

JULFEST
25 personer i alla åldrar möttes lördag den 9 decem-
ber i en kvarterslokal på Västra Ersboda för att um-
gås, äta välsmakande julbuffé och trivas tillsammans.
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